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 םיליחתמו ,היצאוטיסה התרק הבש קיודמה םוקמהו ןמזה לע םיטדומ םכדועב .חוכיו ,לשמל - והשימ םע הציחלמ היצאוטיס לע ובשח
 .םיטושפו םירצק םיטפשמב ושמתשה .תוקירה תורושה תא ואלמ ,זא םתשגרהש המ תא שוחל

  ?עודמו םכתא בזכאמ וא ביצעמ ,עגופ ,לבלבמ ,סיעכמ ימ וז היצאוטיסב .1

   םש             שגר                                                                                                               יכ                                      לע                             ינא
  

 .יל רקיש אוה יכ לופ לע תסעוכ ינא

 ?השעי אוהש הצור ה/תא המ ?הנתשי םדא ותואש הצור תייה ךיא ,תאזה היצאוטיסב .2  הצור      

                                                                                                                                                             ש הצור  ינא
   םש                                 

  
  

  .יל רקשל קיספי אוהש הצור ינא .העוט אוהש הארי לופש הצור ינא

 …ךירצ אל/ךירצ םדא ותוא ?םדא ותואל עיצהל י/לכות הצע וזיא ,תאזה היצאוטיסב .3  הצע       

                                                                                                                      ךירצ אל/ךירצ                                     
   םש                                  

  
  
  

 .הקומע המישנ תחקל ךירצ אוה .יתוא דיחפהל ךירצ אל לופ

  ?השעי וא שיגרי ,דיגי ,בושחיש םדא ותואמ ה/ךירצ ה/תא המ ,תאזה היצאוטיסב ה/חמש ה/ייהת ה/תאש ידכ .4  םיכרצ    

                                                                                                                                                           ש ה/ךירצ ינא
   םש                                  

  
  
  

 .יל בישקי תמאב אוהש הכירצ ינא .ילש החישה לע טלתשהל קיספי לופש הכירצ ינא

 ).םייטופישו םיינונטק תויהל רדסב הז( . המישר יכרע/ךורע ? היצאוטיס התואב םדא ותוא לע ת/בשוח ה/תא המ .5  תונולת             

                                                                                                                              איה/אוה                                  
  םש                 

  
  

 .עדומ אלו רשי אל ,ינלוק ,ריהי ,ןרקש אוה לופ

 ?היצאוטיס התואו םדא ותוא םע םלועל בוש תווחל וצרת אל ותוא רבדה והמ .6  

 .                                                                                                                                                   הצור אל םלועל ינא
  

 .בוש יב ולזלזיש הצור אל םלועל ינא .בוש יל רקשי לופש הצור אל םלועל ינא

 םילימה תא ופילחה 6 רפסמ הרהצהב ,םיכופיהה ליבשב .הטמלש הדובעה לש תולאשה תעבראב ושמתשה .םתבתכש הרהצה לכ ורקח ,וישכע
  ...ל הפצמ ינא בו ...ל הנכומ ינא ב ...הצור אל םלועל ינא

  תולאשה תעברא
  .יל רקיש לופ :אמגוד

 .)3 הלאשל ורבע ,אל םא .אל וא ןכ( ?תמא וז םאה .1
 .)אל וא ןכ( ?תמאה וזש תואדווב תעדל םילוכי םתא םאה .2
 ?וז הבשחמל םינימאמ םתאשכ הרוק המ ,םיביגמ םתא ךיא .3
 ?הבשחמה אלל ויהת המ וא ימ .4

  .הבשחמה תא וכפה
 .ימצעל יתרקיש ינא
 .לופל יתרקיש ינא
 .יל רקיש אל לופ
  .תמאה תא יל רמא לופ

 ןוכנ אוה ךופיה לכ דציכ ורהרהו םכחור יניעב היצאוטיסה תא ואר
  .רתוי ףא ילוא וא תירוקמה הבשחמה ומכ יתימאו

 


